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TRZE�WYM
OKIEM

Zdaje siê, ¿e rozpoczynamy
wreszcie jak¹� szersz¹ dys-
kusjê na temat kierunków
rozwoju naszego miasta.

Wprawdzie zdestabilizowali�my rze-
cznika prasowego �widnickiego UM
(patrz: Ludzie listy pisz¹...), ale desta-
bilizacja to pozytywna, bo wymusza
wreszcie jak¹� wymianê pogl¹dów.
Zreszt¹ ka¿da krytyka zawodowca
mnie cieszy. Dyskusja si³¹ rzeczy za-
hacza o tematy bêd¹ce mieszank¹ du-
my i wstydu, jak rola �PZL �widnik
S.A.� w rozwoju miasta. Z powodu zbli-
¿aj¹cych siê wyborów pojawiaj¹ siê te¿
w¹tki polityczne. Generalnie nie jeste-
�my zwolennikami politykierstwa i dlate-
go bêdziemy siê starali publikowaæ prze-
de wszystkim g³osy wskazuj¹ce na tro-
skê o miasto, a nie o takie, czy inne par-
tyjne ugrupowanie.

Niestety, nie wszystko, co sp³ywa
do nas, mie�ci siê w papierowej wersji
miesiêcznika. Tych Czytelników, którzy
chc¹ wiedzieæ, co kryje siê za znakami
[...] - zapraszam na stronê internetow¹
www.nowyswidnik.pl, gdzie zamie-
szczamy szersze wersje artyku³ów dru-

kowanych, a tak¿e wiele zdjêæ.
W tym numerze sporo o kulturze.

Doskona³a analiza zarz¹dzania kultur¹
w miastach o podobnej do �widnika
wielko�ci dokonana przez £ukasza
£epeckiego powinna wywo³aæ refleksjê
i w Robotniczym Stowarzyszeniu
Twórców Kultury i w Miejskiej Biblio-
tece i w MOK-u, a przede wszystkim
w�ród radnych i �widnickich urzêd-
ników za kulturê odpowiedzialnych.
Oczywi�cie lepiej by by³o, gdyby w dys-
kusji zabierali g³os entuzja�ci ni¿ fru-
straci i raczej przytomni ni¿ nieprzyto-
mni...

A w �kulturalnym� mie�cie powi-
nien byæ porz¹dek. Prezentujemy pogl¹d
Komendy Powiatowej Policji na wspó³-
pracê ze Stra¿¹ Miejsk¹. Przyczyny
iskrzenia miedzy tymi formacjami nie s¹
do koñca jasne, ale staramy siê wydo-
byæ konstruktywne propozycje poli-
cjantów. Jedn¹ z nich wydaje siê ogra-
niczanie finansowania Stra¿y Miejskiej
na rzecz dotowania etatów policjantów
przez Urz¹d Miejski. Pod uwagê rad-
nych.

Dwa optymistyczne obrazki zza
granicy nie zast¹pi¹ otwarcia �widnika
na �wiat. Tym bardziej, ¿e wci¹¿ nie
mo¿na siê do nas dostaæ w nocy ani
wyjechaæ nawet do Lublina po 22.00.
Ale warto przeczytaæ kilka s³ów o nie-
wiele wiêkszej od ca³ej Lubelszczyzny
Holandii. Wszak to tam - do miasta par-
tnerskiego Aalten - je¿d¿¹ nasi urzêd-
nicy po nauki. Mo¿e zastosuj¹ u nas za-
obserwowane tam rozwi¹zania?

Mi³ym zaskoczeniem jest to, ¿e

wokó³ 'Nowego �widnika' gromadzi siê
coraz wiêcej osób m³odych. Wrêcz
dziennikarskich debiutantów. W tym nu-
merze pisz¹ o zwierzakach. To ogrom-
nie cenne zjawisko, bo �wiadcz¹ce o
tym, ¿e wcale nie trzeba uciekaæ ze
�widnika jak siê ma 20 lat. Czy na-
prawdê grozi nam 'pokoleniowa dziu-
ra'? - zastanawia siê felietonista z 'Lo¿y
Szydercy'. Z drugiej strony - poziom
i styl artyku³ów mo¿e byæ chropowaty.
Dlatego proszê starszych, wyrobionych
Czytelników o wyrozumia³e spojrzenie
na ró¿ne szybkie i - byæ mo¿e - po-
chopne s¹dy, które m³odzie¿ feruje bez
g³êbszego zbadania poruszanych te-
matów. Sam jestem zdecydowanie bli-
¿ej wieku emerytalnego ni¿ maturalne-
go. Nie zapomnia³em jednak uczucia
rozczarowania i w�ciek³o�ci, jakie
mia³em gdy w siedemdziesi¹tych latach
w³adze Wroc³awia (gdzie wtedy mie-
szka³em) zdecydowa³y siê na budowê
Domu Szczê�liwej Staro�ci zamiast wy-
remontowaæ podupadaj¹c¹ muszlê kon-
certow¹ w Dzielnicowym Domu Kul-
tury. Ostatnie propozycje �widnickiej
Rady Miejskiej - za³o¿enia za kilkana-
cie tysiêcy z³otych o�wietlenia na cmen-
tarzu - wskazuj¹ kierunek, w którym
pod¹¿aj¹ w³adze �widnika: nie ma pie-
niêdzy na skatepark czy m³odzie¿owe
filmy, ale na cmentarz - owszem. To
ustawienie priorytetów zastanawia:
wszak wszyscy kiedy� bêdziemy
w¹chaæ kwiatki od korzeni, tylko czy
na pewno chcemy to przyspieszyæ...?

Redaktor Naczelny
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KULTURA

Coolturalne miasto

Przyjemnie jest od czasu do
czasu wybraæ siê na dobry
film do kina, na ciekaw¹
sztukê do teatru. Pos³uchaæ

dobrej muzyki na koncercie lub od-
wiedziæ galeriê. Jednym s³owem za-
spokoiæ swoje potrzeby duchowe i po-
obcowaæ z kultur¹ na odpowiednim po-
ziomie. Nic prostszego - autobusy do
Lublina odje¿d¿aj¹ co 10 minut. Tylko
z powrotem mo¿e byæ k³opot - ostatni
do �widnika jest przed 23.

Jak wygl¹da �widnickie ¿ycie kul-
turalne, ka¿dy wie. Ze �wietnych
niegdy� koncertów, �Jazz Festiwalu�,
�Jesieni z Poezj¹� pozosta³y nam
�nêdzne och³apy� w postaci powiato-
wych konkursów recytatorskich poezji
religijnej, wystêpy przedszkolaków, czy
zajêcia szachowe. Nie mam tu zamiaru

gach wokó³ kina ustawia³y siê samo-
chody z rejestracjami z ca³ego kraju,
a nawet Europy. Elvin Jones obj¹³ nad
nim patronat, przyje¿d¿a³y gwiazdy jaz-
zu �wiatowego formatu. Nie mog³o byæ
lepszej reklamy dla miasta...

Bawi¹c w d³ugi majowy weekend
na Mazurach, mia³em okazjê 'lizn¹æ'
troszkê tamtejszej kultury, zapoznaæ siê
z modelami kultury funkcjonuj¹cymi
w tamtym regionie kraju. Porozmawia-
³em sobie z dyrektorami o�rodków kul-
tury z Pisza i E³ku. Dok³adnie zg³êbi³em
zasady funkcjonowania o�rodka kultu-
ry w Olecku. Ale po kolei...

Pisz ma ok. 20 tys. mieszkañców,
E³k 55 tys. Pan Wojciech Straszyñski -
dyrektor Piskiego Domu Kultury
(www.pdk.pisz.pl) na dzia³alno�æ kultu-
raln¹ otrzymuje rocznie 728 tys. z³.
W E³ku Andrzej Cie�luk - dyrektor
E³ckiego Centrum Kultury rocznie na
sw¹ dzia³alno�æ otrzymuje 1,2 mln z³.
Dodatkowo 300 tys. otrzymuje e³cki
MOSiR, który to zarz¹dza pla¿ami miej-
skimi i tam organizuje imprezy plenero-
we. Czy zatem kultura w �widniku nie
jest aby niedofinansowana? Moim zda-
niem nie. No bo przecie¿ nie jest sztuk¹
wydaæ (czyt. przeje�æ) nie swoje pie-
ni¹dze, a w zamian za prawdziw¹ kul-
turê oferowaæ mieszkañcom mo¿liwo�æ
kulturalnego 'odlania siê' na 200 m2 sa-
nitariatów. A z 500m2 przeznaczonych
na kulturê w VENUS, w³a�nie 200m2,
to sanitariaty.

Moim zdaniem wa¿ne s¹ tutaj co
najmniej dwa aspekty. Pierwszy: jak siê
spo¿ytkuje miejsk¹ dotacjê? Drugi: czy
samemu (jako o�rodek kultury, jako
dyrekcja owego o�rodka) jest siê w sta-
nie przyci¹gn¹æ prywatnych sponsorów,
którzy wsparli by lokalne ¿ycie kultu-
ralne lub pozyskaæ ró¿ne granty i do-
tacje. Niestety w obydwu tych przy-
padkach zarz¹dzaj¹cy �widnick¹ kul-
tur¹ nie wykazuj¹ siê praktycznie ¿ad-
nymi dzia³aniami. Dla przyk³adu: na 1,2
mln z³ dotacji z miasta E³ckie Centrum

Kultury (a dok³adniej dyrekcja ECK, bo
od tego w koñcu jest) �ci¹ga drugie 1,2
mln z³ grantów z UE oraz trzecie 1,2
mln z³ z biletów, us³ug i od prywatnych
sponsorów. Jednym s³owem potraja
swój bud¿et. Dziêki temu ¿ycie kultu-
ralne miasta naprawdê kwitnie, a my
mo¿emy tylko pozazdro�ciæ. Powstaje
te¿ kolejne pytanie - czy dyrekcja o�rod-
ka kultury ma ta tyle tzw. 'woln¹ rêkê',
¿e mo¿e sama, bez konsultacji i przepy-
chanek z w³adzami miasta i urzêdnika-
mi samodzielnie staraæ siê o owe do-
tacje i sponsoring? Jak jest w �widniku?
W E³ku dyrektor swobodnie mo¿e kon-
struowaæ swój bud¿et (w ramach do-
tacji miejskiej), zawieraæ umowy i sta-
raæ siê o wszelkiego rodzaju fundusze
z zewn¹trz. W zesz³ym roku w ramach
Programu Wspó³pracy Przygranicznej
PHARE wyremontowano salê wido-
wiskow¹ na ok. 300 osób. Wyt³umiona,
nowa scena, sprzêt, nag³o�nienie. Fun-
dusz pokry³ wiêkszo�æ kosztów z po-
nad milionowej inwestycji.

¯eby móc uzyskaæ �rodki z zew-
n¹trz, trzeba jednak wykazaæ siê jako
tak¹ aktywno�ci¹. Posiadaæ swój wk³ad
w³asny w dane przedsiêwziêcie. Dy-
sponowaæ pewn¹ baz¹, na której bêdzie
ono siê opieraæ. Zacznê mo¿e od nieco
wiêkszego E³ku. ECK znajduje siê
w jednym, du¿ym obiekcie (tak wiêc
�widnickie rozdrobnienie i rozrzucenie
obiektów kultury raczej nam nie
pomaga). Dodatkowo e³cka biblioteka
dzia³a równie¿ w ramach E³ckiego Cen-
trum Kultury. �Dziêki temu lepiej nam
siê wspó³pracuje, nie konkurujemy
ze sob¹, a wszelkie kwestie za³a-
twiane s¹ bez po�rednictwa urzêdu
[miasta], co znacznie przy�piesza i
u³atwia zadanie� - t³umaczy ten fakt
dyr. Cie�luk. �W ECK-u mamy 3 pod-
stawowe sale widowiskowe: 'zebra'
(to w³a�nie owa wyremontowana),
widowiskowa z 320 miejscami (która
mo¿e s³u¿yæ za kinow¹), 'ma³a' na 50
osób. Dodatkowo liczne pracownie
- w tym nawet krawieck¹� - dodaje.
Niew¹tpliwym atutem jest profesjo-

w jakikolwiek sposób obra¿aæ organi-
zatorów, czy uczestników w/w imprez
- chodzi mi tylko o pokazanie skali zja-
wiska. Pamiêtam, jak na ostatnim pra-
wdziwym �Jazz Festiwalu� na parkin-

Kutlurê tworzy  siê równie¿ w kawiar-
niach artystycznych.

nalne studio nagrañ, gdzie m³odzi
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adepci muzyki mog¹ utrwaliæ swoje
'dzie³a'. Wkrótce specjalnie na potrze-
by zespo³ów metalowych oddany zo-
stanie do u¿ytku dosyæ spory gara¿
znajduj¹cy siê niedaleko budynku ECK.
Warto wspomnieæ jeszcze o galerii oraz
o kawiarni artystycznej. Jest to bardzo
ciekawa koncepcja. Kawiarnia dzia³a
codziennie w godz. 16-22. Serwuje na-
poje bezalkoholowe (w³a�nie czynione
s¹ starania o koncesjê) oraz pizzê - naj-
tañsz¹ w mie�cie. Dziêki temu oraz
niewygórowanym cenom na niedobór
klientów nie narzeka. Najbardziej za�
wartym wspomnienia e³ckim pomys³em
s¹ mieszkania dla go�ci-artystów, które
znajduj¹ siê w budynku centrum. Dziê-
ki temu oszczêdza siê na hotelach. Pisz
posiada równie¿ amfiteatr plenerowy
z 700 miejscami siedz¹cymi, a Olecko
plenerow¹ scenê �Pod Dêbami�.
Mo¿na te¿ wynaj¹æ nawet samochód
bêd¹cy na stanie tamtejszego o�rodka
kultury, a w E³ku mo¿na wypo¿yczyæ
kostiumy teatralne. Standardem s¹ sale
konferencyjne.

Uwa¿ny czytelnik zauwa¿y³ za-
pewne, ¿e ró¿ne o�rodki u¿ywaj¹ innych
nazw: miejski o�rodek, regionalny
o�rodek, centrum kultury. Wbrew po-
zorom nazwa jest rzecz¹ wa¿n¹. Re-
gionalny O�rodek Kultury swoim obsza-
rem oddzia³ywania mo¿e obejmowaæ
nie tylko miasto, ale i powiat. Tak wiêc
w naszym przypadku ew. powstanie
ROK w �widniku mog³oby siê wi¹zaæ
ze skoordynowaniem wszelkiej dzia³al-
no�ci kulturalnej powiatu w naszym
ROK w³a�nie. Wspó³pracuj¹c z o�rod-
kami z innych gmin mo¿na by wiele
zyskaæ.

Skupmy siê teraz na dzia³alno�ci
samych o�rodków kultury. Jak¹ ofertê
przedstawiaj¹ mieszkañcom? Czy
dzia³aj¹ samodzielnie, czy te¿ wspó³pra-
cuj¹ z innymi instytucjami miejskimi?
A mo¿e dzia³aj¹ wspólnie z ró¿nymi sto-
warzyszeniami i innymi organizacjami
obywatelskimi?

Po kolei. We wszystkich wymie-
nionych miastach dzia³aj¹ grupy rekrea-
cyjno-zabawowe, teatralne, taneczne -

to jest niezbêdnym minimum dla
ka¿dego o�rodka kultury. Ciekawostk¹
w Olecku jest wspó³praca z warszaw-
sk¹ Filharmoni¹ Narodow¹ w ramach
warsztatów i edukacji m³odzie¿y. Przy-
pomnê tutaj, ¿e w Lublinie równie¿ jest
Filharmonia oraz �wietny Teatr im. J.
Osterwy. W ka¿dym z tych miast

prez, dziêki którym 'co� siê dzieje' w tych
miastach, a zarazem stanowi¹ �wietn¹
promocje dla regionu.

Wiele zatem zale¿y od kierowni-
ctwa danego o�rodka. Istniej¹ dwa
g³ówne modele sprawowania tej fun-
kcji. Etat i kontrakt. Na etacie, jak to
na etacie - pensja jest zawsze. W tym
wypadku wszystko zale¿y od osobo-
wo�ci dyrektora o�rodka: czy zale¿y mu
tylko na owej wyp³acie w³a�nie, czy te¿
rzeczywi�cie jest animatorem lokalne-
go ¿ycia kulturalnego, wk³ada serce w
swoj¹ pracê i potrafi dobrze zarz¹dzaæ
powierzonym mu maj¹tkiem. Andrzej
Cie�luk z E³ku pracuje na etacie w³a�nie
i - jak widaæ -  doskonale daje sobie ra-
dê osi¹gaj¹c nawet miêdzynarodowe
sukcesy. Inn¹ opcj¹ jest kontrakt me-
nad¿erski, jaki zawiera miasto

organizowany jest przegl¹d filmów
amatorskich. Zespo³y teatralne (w wiê-
kszo�ci amatorskie) osiagaj¹ sukcesy
nie tylko na polu ogólnokrajowym, ale
równie¿ �wiatowym. M³odzie¿owy te-
atr tañca (amatorzy) z E³ku wygra³ osta-
tnio ogólnopolski przegl¹d w Olsztynie.
Swego czasu wystêpowa³ nawet w
warszawskim teatrze muzycznym
Roma.

Wartymi wspomnienia wydarze-
niami s¹ ró¿nego rodzaju festiwale orga-
nizowane w tych miastach. W ka¿dym
z nich w ci¹gu roku odbywa siê kilka
imprez ogólnopolskich, które to dziêki
obecnym na nich mediom �wietnie pro-
muj¹ owe miasta. �Sztama - Spotkania
z teatrem w Olecku�, �ZgiE³k� - festi-
wal kapeli rockowych w E³ku, �Fiesta
Borealis - �wiêto m³odej muzyki na

Zarz¹dzaj¹c kultur¹ mo¿na korzysta� ze �rodków Unii Europejskiej.

Pó³nocy� w Olecku, �Pisz i  �piewaj
poezjê�, �MaKaTa - Mazurskie Kon-
frontacje Taneczne� w Olecku, �Przy-
stanek Olecko� (transmitowany przez
TVP2), �Mazurskie spotkania z folklo-
rem� w Olecku, �Spotkania Laureatów
Ogólnopolskich Konkursów Poetyc-
kich� w Piszu, s¹ jednymi z wielu im-



z dyrektorem o�rodka wy³onionym w
drodze konkursu. W takim kontrakcie
w³adze okre�laj¹ ile w roku powinno
odbyæ siê imprez o charakterze miej-
skim, ile o powiatowym, regionalnym
czy ogólnopolskim. Ustala siê równie¿
minimaln¹ ilo�æ widzów, których taki
dyrektor powinien 'zdobyæ' ciekawymi
imprezami. Wymieniane s¹ równie¿
ró¿nego rodzaju kó³ka zainteresowañ
(np. muzyczne, taneczne), które powin-
ny funkcjonowaæ w o�rodku. Je¿eli
o�rodek zarz¹dza równie¿ kinem, to
okre�la siê minimaln¹ ilo�æ seansów
(okre�la ich poziom - renomê) oraz
liczbê widzów. Nastêpnie og³asza siê
konkurs. Kandydaci, oprócz zobligo-
wania siê do spe³nienia w/w warunków
winni wykazaæ siê swoimi w³asnymi
pomys³ami na dzia³alno�æ kulturaln¹ (np.
przegl¹dy, festiwale). Wybiera siê na-
stêpnie najlepszego kandydata (najlepiej
gdy nabór prowadzi niezale¿na od mia-
sta firma, ale zgodnie z wytycznymi
w³adz). Pierwszy kontrakt jest zazwy-
czaj tylko na rok - taki okres próbny.
Po owym czasie komisja weryfikuje
roczne �rz¹dy� i ew. przed³u¿a siê kon-

trakt na kilkuletni¹ ju¿ wtedy kadencjê
lub og³asza nowy konkurs.

Wspomnia³em ju¿ wcze�niej o
wspó³pracy dyrekcji o�rodka z ró¿nego
rodzaju stowarzyszeniami. Jest to wrêcz
kluczowa rzecz dla ka¿dego normalnie
funkcjonuj¹cego o�rodka kultury. Pod-
stawowym plusem jest to, i¿ wspó³praca
taka ³¹czy mieszkañców w d¹¿eniu do
wspólnego celu, prowadzi do wiêksze-
go zainteresowania ich sprawami mia-
sta i kultury - jednym s³owem tworzy
spo³eczeñstwo obywatelskie z praw-
dziwego zdarzenia. Takie stowarzysze-
nia pomagaj¹ o�rodkom wype³niæ ich
misjê, jak¹ jest animacja lokalnej kultu-
ry. Na porz¹dku dziennym jest to, ¿e sto-
warzyszenia prowadz¹ce dzia³alno�æ
pro kulturaln¹ otrzymuj¹ od o�rodków
kultury pomoc w postaci siedziby
(udostêpnianie pomieszczeñ na spotka-
nia), sprzêtu (darmowe u¿yczanie na-
g³o�nienia i o�wietlenia na ró¿nego ro-
dzaju eventy) oraz fachowej pomocy
doradczej (instruktorzy, technicy itp.).
Jednymi z wielu przyk³adów s¹ �Przy-
pisani Pó³nocy� z Olecka, czy te¿ Sto-
warzyszenie �Jaæwing� z E³ku. O�rod-

ki kultury i owe stowarzyszenia dzia³aj¹
na zasadzie wspó³pracy, a nie konku-
rencji. Dziêki temu w danym mie�cie
wiêcej siê dzieje, jest wiele mo¿liwo�ci
mi³ego i twórczego spêdzania wolnego
czasu.

Je¿eli zatem chcemy, aby nasze
miasto zaczê³o siê liczyæ na kulturalnej
mapie regionu i kraju, najwy¿szy czas
zacz¹æ przeprowadzaæ odpowiednie
zmiany. Zastanowiæ siê nad modelem
funkcjonowania kultury w �widniku,
przeanalizowaæ wszystkie za i przeciw.
Nie wstyd�my siê siêgaæ po spraw-
dzone wzorce z innych miast. Postaraj-
my siê, aby to mieszkañcy Lublina
chcieli przyje¿d¿aæ do nas do kina, na
koncerty, festiwale, wystawy.

Mam nadziejê, i¿ �widniccy de-
cydenci - po przeczytaniu mojego
artyku³u - wyci¹gn¹ odpowiednie wnio-
ski. Wyjd¹ naprzeciw zapotrzebowani-
om mieszkañców i zaczn¹ na powa¿nie
animowaæ ¿ycie kulturalne miasta.

£ukasz £epecki

MIASTO

Na fali ogólnokrajowej dys-
kusji o �Kodzie Leonarda
da Vinici� oberwa³o siê
i burmistrzowi �widnika.

Burmistrz co� wiedzia³, nie powiedzia³,
ale w kozie chyba trzy dni nie posiedzi,
bo ca³a afera o rzekomym zakazie wy-
�wietlania filmu jest dêta. Zreszt¹ taka
odgrzana kompilacja kilku apokryfów,
jak¹ jest nieszczêsny film, znakomicie
nadaje siê do zorganizowania jakiej�
szerszej i rzeczowej dyskusji z udzia³em
teologów z pobliskiego KUL-u. Tam
przecie¿ speców od �redniowiecznych
herezji jest na pêczki i pewien jestem,
¿e da³oby siê znale�æ kilka barwnych
postaci, które po której� z projekcji w
kinie �Lot� mog³yby uczestniczyæ w dy-
skusyjnym panelu ze �widnickimi wi-
dzami. Ale inicjatorom szumu chyba
chodzi raczej o wysadzenie burmistrza

z fotela ni¿ o to, by �widnik stawa³ siê
miejscem ciekawych kulturalnych
wydarzeñ. A poza tym, kto mia³by takie
dyskusyjne spotkanie organizowaæ?
Miejski O�rodek Kultury...?

Tymczasem na ksiêgarskim rynku,
obok szumnie reklamowanej ksi¹¿ki
Browna (i filmu na niej opartej), od roku
uchodzi chyba uwadze entuzjastów
grzebania w historii Ko�cio³a powie�æ
wybitnego francuskiego pisarza i po-
dró¿nika, Jeana Raspaila pt. �Pier�cieñ
Rybaka�. Jest to nowoczesny thriller,
który czyta siê z zapartym tchem i który
nie ma na celu podwa¿ania jakichkol-
wiek fundamentów chrze�cijañstwa,
a próbuje pokazaæ bardzo trudne i kon-
trowersyjne dzieje papiestwa od �re-
dniowiecznych schizm do czasów
wspó³czesnych w - miejscami - szoku-
j¹cym przekroju. Ksi¹¿ka sk³ada siê z

dwu w¹tków. Pierwszy to historyczna
powie�æ rozpoczynaj¹ca siê w Rzymie
w 1378 roku podczas w¹tpliwej legal-
no�ci konklawe wybieraj¹cego kolejne-
go papie¿a. Drugi w¹tek to wspó³czesne
�ledztwo prowadzone przez �agenta
Watykanu�, g³ównie we Francji. Obie
historie przeplataj¹ siê przez ca³¹, trzy-
stustronicow¹ powie�æ, by spotkaæ siê
na ostatnich kartach zaskakuj¹cym i -
nie waham siê powiedzieæ - bardzo
poruszaj¹cym zakoñczeniem. Poru-
szaj¹cym tym bardziej, ¿e autor pisz¹c
swoj¹ powie�æ w po³owie lat dziewiêæ-
dziesi¹tych nie móg³ wiedzieæ, ¿e
wystêpuj¹cy w epilogu �kardyna³ R.�
zostanie papie¿em i przyjmie imiê
g³ównego bohatera ksi¹¿ki, dokonuj¹c
niejako dodatkowego zamkniêcia
opisanej przez Raspaila historii. Gor¹co
polecam tê pozycjê wszystkim poszuki-
waczom mocnych wra¿eñ zwi¹zanych
z histori¹ Ko�cio³a.

Robert Tumski

Dobry thriller
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System Informacji Miejskiej

MIASTO

Przeje¿d¿a³em niedawno au-
tomobilem przez Pu³awy. Ju¿
przy wje�dzie do miasta
podró¿nych wita tablica:

�System Informacji Miejskiej� z jakimi�
dopiskami mniejszymi literami, które
trudno odcyfrowaæ z przeje¿d¿aj¹cego
auta. No, je�li �system�, to z pewno-
�ci¹ bêdzie jaka� zaawansowana te-
chnologia - my�lê i  wypatrujê jakich�
�wietlnych drogowskazów, zegarów
odliczaj¹cych sekundy do zmiany
�wiate³, ekranów, sygna³ów d�wiêko-
wych i tym podobnych nowinek te-
chnologicznych. Ale nic z tego. Na kolej-
nych skrzy¿owaniach stoj¹ jedynie
skromne s³upki: na górze poka�na tabli-
ca z napisem �SYSTEM INFORMA-
CJI MIEJSKIEJ�, a pod ni¹, mniejsze,
skromniejszymi literkami: �Urz¹d Miej-
ski�, �O�rodek Kultury� itp. Widaæ
wyra�nie, ¿e jaki� ba³wan postanowi³
wydaæ pieni¹dze na �SYSTEM� i ca³e
miasto obstawi³ tablicami ze swoim
pomys³em. Drogowskazy, czyli elemen-
ty rzeczywi�cie u¿yteczne - znikaj¹
w cieniu ogromnych informacji, ¿e
w Pu³awach wynaleziono �System In-
formacji Miejskiej�. Oczywi�cie za-
miast tablic informuj¹cych o pu³awskim
wynalazku �systemu� mo¿na by zwiê-
kszyæ liczbê drogowskazów, ale czy by
to nadal by³ �system�? Czuje, ze kto�
wzi¹³ niez³a nagrodê za ten pu³awski
�wynalazek�. S³owem - wiocha - gorsza
ni¿ �widnik!

Bowiem i w �widniku mamy pe-
wien �system informacji miejskiej�.
Wprawdzie gustowne s³upki z drogo-
wskazami miejskimi  wprowadzono bez
niepotrzebnego ha³asu i rzeczywi�cie
pomagaj¹ one przyjezdnym orientowaæ
siê w topografii miasta, ale ju¿ mapê
�widnika urzêdnicy ustawili w najmniej
potrzebnym miejscu - w samym cen-
trum. Przeciêtny urzêdnik nie rozumie,
¿e je�li go�æ odwiedzaj¹cy �widnik
dojecha³ ju¿ do centrum, to mapa mu
raczej nie jest potrzebna, bo pob³¹dzi³

ju¿ wcze�niej po s³abo oznakowanych
ulicach i nauczy³ siê praktycznie nieco
topografii miasta. Mapa w centrum -
je�li j¹ w ogóle znajdzie - rozw�cieczy
go tylko i utwierdzi w bezmy�lno�ci
urzêdniczych decydentów.

W spo³eczeñstwach my�l¹cych
normalnie, tzn. takich, gdzie ludzie s¹
grzeczni i sprzyjaj¹ innym, nawet gdy
s¹ urzêdnikami (a mo¿e nawet: tym
bardziej, gdy s¹ urzêdnikami) - mapy
stawia siê oczywi�cie przy wjazdach do
miast, a nie w ich centrach. To w³a�nie
przy wje�dzie do nieznanej aglomeracji
trzeba jak najszybciej pozyskaæ pre-
cyzyjn¹ informacjê, jak dojechaæ do

celu. I to przy wje�dzie powinna byæ
mini-zatoczka dla 1-2 samochodów
z porz¹dn¹ map¹. Tak jest np. w Holan-
dii. Na kazdym wje�dzie do ka¿dego
miasta, ba - nawet do osiedli! - stoj¹
plany z kompletnym spisem ulic. Tablice,
na których s¹ one umieszczone to alu-
miniowe ramy pokryte z obu stron ple-
xiglasem wystarczaj¹co mocne, by
oprzeæ siê zawsze chêtnym do niszcze-
nia chuliganom. Czy �graficiarze�
maluj¹ je sprayem? Tak. Od czasu do
czasu trzeba je czy�ciæ.  Taki jest koszt
posiadania prawdziwie dobrze zorgani-
zowanej informacji miejskiej. Jak siê

MIASTO

przeniesiemy do ziemianek - graficia-
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Jak siê cieszyæ?

MATURY

Plecak wywieszony na fladze za oknem
jest znakiem, ¿e tu w³a�nie kto� zda³
maturê.

rze nie bêd¹ nam zagra¿aæ.
Ponad rok temu zwróci³em siê do

stosownego wydzia³u Urzêdu Miej-
skiego w �widniku z propozycj¹ wydzie-
lenia takich mini-parkngów na wjazdach
do miasta i ustawienia tam analogi-
cznych do holenderskich planów �wi-
dnika.

Pomys³ zosta³ podchwycony z za-
interesowaniem. Przekaza³em trochê
fotografii holenderskich rozwi¹zañ, po
czym Urzad Miejski wysma¿y³ pismo
do Starosty z pro�b¹ o wydzielenie za-
toczki - na pocz¹tek eksperymentalnie
- na pocz¹tku Al. Lotników Polskich.
Nie bardzo mog³em siê dowiedzieæ,

Czy w �widniku kiedykolwiek powstanie
system informacji miejskiej z prawdzi-
wego zdarzenia?

dlaczego mapka mia³aby stan¹æ tylko
przy jednym z wjazdów do miasta.
Przypomina³o mi to �eksperymentalne�
wprowadzenie ruchu prawostronnego
w Anglii: na pocz¹tku tylko dla ciê¿a-
rówek...

Ale co ja tam siê bêdê na�miewa³
z w³adzy: jak wykazuje dobr¹ wolê, to
nale¿y siê cieszyæ. Po kilku tygodniach
nadesz³a odpowied� od Starosty. Publi-
kujemy jej fotokopiê...

Sprawa zniknê³a z horyzontu
urzêdników. Mo¿e by warto j¹
od�wie¿yæ przed wyborami? Mo¿e kto�,
kto doprowadzi do ucywilizowania
wjazdów do �widnika zwiêkszy swoje

szanse na ponowny wybór na radnego
miejskiego lub powiatowego...?

Pawe³ Falicki

K to w³a�nie zda³ maturê,
ten wie, jak¹ rado�ci¹ jest
dzieñ otrzymania wyników.
Rado�æ jest tym wiêksza,

im wyniki s¹ lepsze, ale i ze s³abych
ocen te¿ mo¿na i trzeba siê cieszyæ.
Zreszt¹ - wynik na papierze to tylko
przybli¿ona próba szacowania naszej
wiedzy przez nauczycieli.

Najwa¿niejsze, co mamy w g³owie,
bo to bêdzie naprawdê procentowaæ
w przysz³o�ci. A czy papier siê liczy?
Tak, liczy siê, ale nie na tyle, na ile pra-
wdziwa, zgromadzona w g³owach wie-
dza. Za pomoc¹ samego papieru o na-
zwie ��wiadectwo Maturalne� mo¿na
najwy¿ej w przysz³o�ci próbowaæ oszu-
kaæ pracodawcê. Ale przecie¿ nie o to
chodzi.

Holenderscy maturzy�ci po zda-
nym egzaminie wywieszaj¹ przed
domem plecak wypchany ksi¹¿kami
wraz z narodow¹ flag¹ na drzewcu.
Ta symbolika ma g³êbsze znaczenie.
Z jednej strony wyrzucenie plecaka
z ksi¹¿kami na zewn¹trz domu jest
wyrazem jakiej� ulgi po dniach ciê¿kiej
nauki i nerwowych egzaminach. Ko-
rzystanie ze �ci¹g lub �odwalanie� po-
woduje w Holandii absolutn¹ dyskwa-
lifikacjê z egzaminów w danym roku.
Flaga natomiast jest symbolem �wiêta.
I do tego �wiêta narodowego. �Ges-
laagd!� (Zdany! [ egzamin]) -  g³osz¹
do³¹czone transparenty b¹d� napisy gru-
bym flamastrem bezpo�rednio na p³ótnie
flagi. Jest w tym dumnym holenderskim
�wiêtowaniu matury co� z kibicowania
narodowym dru¿ynom pi³karskim
zmagaj¹cym siê na boiskach. Holen-

derska flaga nie jest tu �miertelnie po-
wa¿na, weso³o ³opocze usi³uj¹c wy-
dostaæ siê spod ciê¿kiego plecaka.
Nikomu by przez my�l nie przesz³o, ¿e
narodowy symbol jest traktowany
niegodnie. Wrêcz przeciwnie - podkre-
�la on pozytywn¹ wiê� nauki z krajem,
dla którego i w którym uczeñ zda³
egzamin dojrza³o�ci.

Czy te¿ umiemy siê cieszyæ, jak
Holendrzy? Mo¿e by ten mi³y zwyczaj
rozpowszechniæ w �widniku?

Pawe³ Falicki
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Czy miasto powinno przej¹æ  za-
rz¹dzanie Al. Lotników Polskich?

J e�li chodzi o sam¹ efekty
wno�æ zarz¹dzania, to dla sze-
roko pojêtego ogó³u by³oby
lepiej aby by³ jeden zarz¹dca

wszystkich ulic znajduj¹cych siê na te-
renie miasta. Obecnie drogi dojazdowe
do samorz¹dów, s¹ w ich w³asno�ci.
A ta droga jest drog¹ dojazdow¹ do
powiatu. To nie znaczy jednak, ¿e tak
pozostanie. Przy modernizacji ruchu
(zgodnie z planem zagospodarowania)
planowane jest zamkniêcie tej ulicy, tzn.
skasowanie wyjazdu na tzw. �szosê pia-
seck¹�. Al. Lotników stanie siê wtedy
wewnêtrzn¹ drog¹ miejsk¹ i nie jako
z automatu powinna przej�æ pod zarz¹d
miasta. Jednak, jak wiadomo, wszystko
opiera siê na pieni¹dzach. Dok³adnie nie
wiem, ale powiat w swoim posiadaniu
ma ok. 200 km dróg. Ta droga ma ok. 3
km. Z mojego szacunkowego wylicze-
nia miasto na samo utrzymanie tej dro-
gi (nie licz¹c remontów) powinno prze-
znaczaæ rocznie ok. 200 tys. z³. Tak, ¿e
jest to znacz¹ca suma. Trzeba siê do
tego odpowiednio przygotowaæ. Jednak
jeden zarz¹dca wszystkich dróg na te-
renie miasta, to jest sytuacja, do której
powinni�my d¹¿yæ.

Z decydowanie tak. Miasto
powinno  przej¹æ  w  zarz¹-
dzanie t¹ drogê. Jest to
droga strategiczna dla �wi-

dnika. Wcze�niej postawi³abym tylko
jeden warunek - uzgodnienie ze Sta-
rostwem sposobu przekazywania pie-
niêdzy niezbêdnych na jej utrzymanie,
gdy¿ jak wiadomo to kosztuje, a bud¿et
i tak mamy napiêty.

Ponadto czas wreszcie uregulo-
waæ sprawy administrowania wszy-
stkich dróg w obrêbie gminy. Mieszkañ-
cy musz¹ mieæ jasno�æ, kto odpowiada
za stan dróg na terenie gminy. Musz¹
wiedzieæ, do kogo siê zwróciæ po od-
szkodowanie za ewentualne szkody
wynik³e z wadliwego zarz¹dzania tymi
drogami. Dzisiaj trudno zorientowaæ siê
�widniczanom, czy dana droga nale¿y
do gminy, czy do powiatu.

Jeste� ciekawy �wiata?
Interesujesz siê sprawami miasta?

Lubisz pisaæ?

Do³¹cz do nas!

redakcja@nowyswidnik.pl
081-749-59-21
0-886-612-492

PYTANIA DO
RADNYCH

Patrz¹c na nawierzchniê Al.
Lotników Polskich zadajê
sobie pytanie jakie argumen-
ty przekona³y Starostwo do

nie egzekwowania w ramach gwarancji
naprawy nawierzchni. Jest to szczyt
arogancji wykonawcy.

W tym stanie przejêcie tej na-
wierzchni kosztowa³oby krocie. Jednak
nale¿y to zrobiæ. Wcze�niej jednak trze-
ba uporz¹dkowaæ sprawy zwi¹zane
z jej remontem i porozumieæ siê w spra-
wach finansowych ze starostwem.

Z powa¿aniem - u¿ytkownik tej
strasznej nawierzchni - Wojciech
Borkowski

wiek: 60
ulubiony deser:bu-
dyñ czekoladowy
muzyka: nie mam
ostatnio by³em:
poza regionem:
dwa tygodnie temu
w Toruniu na kon-
gresie medycyny

wiek: po 30 (co za
pytanie!)
ulubiony deser: go-
rzka czekolada
muzyka: zale¿y od
nastroju
ostatnio by³am:
poza regionem:
dwa tygodnie temu w

Warszawie
za granic¹: dwa lata temu we Lwowie

za granic¹: rok temu w Tune-
zji z ¿on¹

wiek: 58
ulubiony deser:
wszystko, co ¿ona
przygotuje
muzyka: lata ,60-te
ostatnio by³em:
poza regionem:
miesi¹c temu w
podkarpackiem

za granic¹: rok temu na Bia³orusi

Wojciech Borkowski Barbara Gajewska Stanis³aw Kubiniec



nr 4/2006 * czerwiec NOWY �WIDNIK10

S tra¿ miejska w �widniku
zintensyfikowa³a ostatnimi
czasy swoj¹ dzia³alno�æ w
zakresie kontroli p³acenia

podatków od naszych czworono¿nych
przyjació³. Gdy w czasie spaceru
z psem spotkamy stra¿ników miejskich,
a nie mamy zap³aconego za psa po-
datku, grozi nam kara w wysoko�ci 50z³.
Wed³ug ustawy z dn. 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych z obo-
wi¹zku p³acenia podatku za psa zwol-
nione s¹ osoby po 65. roku ¿ycia, osoby
niepe³nosprawne (niewidome, g³ucho-
nieme, niedo³ê¿ne), dyplomaci nie po-
siadaj¹cy obywatelstwa polskiego oraz
w³a�ciciele gospodarstw rolnych.
W ka¿dym innym przypadku zobowi¹-
zani jeste�my ui�ciæ w kasie Urzêdu
Miasta podatek w wysoko�ci 45z³ za
rok.

Postanowi³am dowiedzieæ siê, na
co przeznaczane s¹ pieni¹dze zgroma-
dzone z podatku. Jest to suma nieba-
gatelna, bowiem w ubieg³ym roku by³o
to 43 212 z³, w tym za� wp³ynê³o ju¿

Po co mam p³aciæ? -
o podatku od psa

wej nie s¹ przypisane konkretnym
wydatkom� - odpowiada, zapytany o
to zagadnienie, rzecznik Urzêdu Mia-
sta - �W praktyce staramy siê jednak
przeznaczaæ je jednak na leczenie,
od³awianie bezpañskich psów i opie-

kê w schronisku dla zwierz¹t. W tym
roku w bud¿ecie mamy zaplanowane
wydatki zwi¹zane z opiek¹ nad zwie-
rzêtami na poziomie 42 tys. z³otych�
- dodaje.

Schronisko dla bezdomnych psów
w Krzesimowie potwierdza, i¿ najwiê-
ksz¹ pomoc finansow¹ otrzymuje w³a-
�nie od naszego miasta. Warto te¿ wspo-
mnieæ o aktywnej pomocy �widnickich
przedsiêbiorców, przede wszystkim su-
permarketu Champion i firmy �wid-
hurt, które dostarczaj¹ ¿ywno�æ dla
mieszkañców schroniska.

Nie znaczy to jednak, ¿e w schro-
nisku rozwi¹zane zosta³y ju¿ wszystkie
problemy. Psiaków wci¹¿ przybywa,
a co za tym idzie schronisko musi byæ
stale rozbudowywane. Rzeczy naj-
bardziej teraz potrzebne to miêdzy in-
nymi pojemniki i garnki na wodê do pi-
cia dla psów, materia³y na budowê no-
wych bud, zadaszeñ i pod³óg oraz wita-
miny i leki, które s¹ niezbêdne, a których
w schronisku po prostu nie ma.

Ponadto ka¿dy z nas mo¿e pomóc
oddaj¹c na przyk³ad star¹ lodówkê czy
zamra¿arkê, w której bêdzie mog³a byæ
przechowywana ¿ywno�æ dla krzesi-
mowskich podopiecznych. Kontakt ze
schroniskiem mo¿liwy jest pod numer-
em telefonu 0 81-723-85-30 lub mailem:
krzesimow@bezdomne.com.

Najwiêkszym problemem okazuje
siê byæ �ci¹galno�æ podatku od czworo-
no¿nych pupili. Co mo¿na wiêc zrobiæ,
by ludzie poczuwali siê do tego obywa-
telskiego obowi¹zku? Jako g³ówn¹ przy-
czynê takich zaniedbañ ze strony w³adz

postrzegam brak rzetelnej informacji na
temat przeznaczenia tej wp³aty. Nic
dziwnego, ¿e ludzie nie chc¹ p³aciæ, je�li
nie wiedz¹, ¿e ich pieni¹dze s¹ wyda-
wane w m¹drze i celowo. Có¿ jednak
zrobiæ, gdy ani w kasie, ani w biurze

obs³ugi interesanta (!) nikt nam nie po-
wie, ¿e pomagamy w ten sposób bie-
dnym psom z pobliskiego schroniska.
A wystarczy³by jeden bilboard w cen-
trum miasta lub chocia¿by kolorowe
plakaty zawieszone w UM informuj¹ce
o konkretnych dzia³aniach w schroni-
sku zrealizowanych przy pomocy pie-
niêdzy zebranych z podatku od posia-
dania psa.

Innym pomys³em wartym roz-
wa¿enia by³oby wprowadzenie do-
datkowych ulg spoza zakresu ustawy,
tak jak dzieje siê to ju¿ w wielu innych
miastach w Polsce. W Poznaniu
i Szczecinie nie pobiera siê (przez trzy
lata) podatku od psów poddanych za-
biegom sterylizacji lub kastracji, a we
Wroc³awiu i Szczecinie od szczeni¹t
m³odszych ni¿ 3-4 miesi¹ce. Dodatkowo
we wszystkich trzech miastach z p³a-
cenia podatku zwolnione s¹ osoby, które
zaadoptowa³y pieski ze schroniska. Byæ
mo¿e takie zwolnienia ju¿ nied³ugo bêd¹
obowi¹zywa³y tak¿e w �widniku.

Na zakoñczenie ma³a refleksja.
Wydaje mi siê, ¿e ka¿dy, kto ma psa,
z pewno�ci¹ nie chcia³by, ¿eby jego pu-
pil znalaz³ siê w warunkach, jakie pa-
nuj¹ w schronisku. Ludzie, wbrew temu
co czêsto pokazuje siê w telewizji, s¹
jednak ogromnie wra¿liwi i je�li mog¹
komu� pomóc, to pomagaj¹. Trzeba im
tylko pokazaæ, ¿e taka mo¿liwo�æ
istnieje i wcale nie musz¹ jej daleko szu-
kaæ.

Iwona Pi¹tkowska.

ponad 43 tys. z³. Niestety w kasie, jak
i w biurze obs³ugi interesanta UM nikt
nie by³ na tyle kompetentny, by udzieliæ
nam jakichkolwiek informacji na ten
temat. Szukali�my wiêc dalej i oto, cze-
go uda³o siê nam dowiedzieæ:

�Podatek od psów nie jest po-
datkiem oznaczonym i �rodki z niego
wp³ywaj¹ce w klasyfikacji bud¿eto-

P³ac¹c podatek pomagamy bezdomnym
psom z Krzesimowa.

ZWIERZÊTA
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Dziesi¹tki umorusanych psich
pyszczków skaml¹cych i
niemo¿liwie wprost  wychy-
laj¹cych siê przez kraty, byle

tylko dost¹piæ ³aski pog³askania ludzk¹
rêk¹ - tak¹ sam¹, jak ta, która nieje-
dnokrotnie w ich ¿yciu sprawi³a im ból,
bij¹c lub krzywdz¹c w inny sposób. Ten
widok zna ka¿dy, kto choæ raz odwie-
dzi³ schronisko dla bezdomnych psów -
takie, jak to w Krzesimowie.

Krzesimowskie schronisko po-
wsta³o w 2003 roku dziêki ogromnemu
zaanga¿owaniu szczególnie aktywnych
cz³onków Stowarzyszenia Opieki nad
Zwierzêtami Lubelski Animals zamie-

Dom dla porzuconych
przyjació³

szka³ych w �widniku oraz okazanej ¿y-
czliwo�ci i zrozumieniu w³adz miast:
�widnik, Piaski i gminy Me³giew oraz

nadle�niczego Nadle�nictwa �widnik.
Powstanie takiego obiektu by³o konie-
czne, poniewa¿ schronisko w Lublinie
nie przyjmuje psów spoza terenu mia-
sta. A co ze zwierzêtami z okolic Lubli-
na? Dotychczas brudne, chore i g³odne
b³¹ka³y siê po ulicach albo spêdza³y
¿ycie przywi¹zane na kilkunastocen-
tymetrowych ³añcuchach w wal¹cych
siê budach, karmione raz na kilka dni.
Na szczê�cie znale�li siê ludzie, którym
los tych zwierz¹t nie by³ obojêtny - to
dziêki nim powsta³o schronisko i to oni
obecnie dbaj¹, by nale¿ycie spe³nia³o
swoj¹ rolê. Ale choæ robi¹, co mog¹ -
niestety nie na wszystko maj¹ wp³yw.

Brakuje praktycznie wszystkiego
(oprócz karmy - tê zwykle zapewniaj¹
wielkie supermarkety): koców, za-
daszeñ na lato do boksów, witamin dla
szczeni¹t... No i r¹k do pracy - przy
pieskach zawsze znajdzie siê co� do ro-
boty. Psy potrzebuj¹ ludzkiej mi³o�ci
i troski. Pozbawione jej - wiêdn¹, mar-
niej¹ w oczach. Dlatego opieka nad
psem to nie tylko karmienie i sprz¹tanie
w boksie. Równie wa¿na jest czu³o�æ
i kontakt ze zwierzêciem. A wszystko

po to, by -  gdy ju¿ padasz z nóg -  zoba-
czyæ to w ich oczach. Tê s³ynn¹ psi¹
wdziêczno�æ i cudown¹, bezwarunkow¹

mi³o�æ. To jest z pewno�ci¹ warte ka¿-
dej pracy.

Psy s¹ wspania³ymi stworzeniami,
ale trzeba pamiêtaæ, ¿e rado�æ z ich po-
siadania ³¹czy siê z olbrzymi¹ odpowie-
dzialno�ci¹. Je�li decydujesz siê na psa,
musisz mieæ pe³n¹ �wiadomo�æ, czego
bêdzie to od ciebie wymaga³o i spro-
staæ temu. Je�li zaniedbasz swe obo-
wi¹zki, twój czworono¿ny przyjaciel
prawdopodobnie zasili szeregi takiej
placówki jak krzesimowskie schronisko.
Nie wolno ci do tego dopu�ciæ!

Ale je�li zdajesz sobie sprawê
z obowi¹zków wi¹¿¹cych siê z posia-
daniem psa i s¹dzisz, ¿e im podo³asz -
w Krzesimowie dziesi¹tki psów czekaj¹
na kogo� takiego jak ty.

Wiêcej informacji (jak równie¿
galeriê zdjêæ psów przeznaczonych do
adopcji) znajdziesz na stronie
www.krzesimow.schronisko.com.

Paulina Jurkowska I LO
wolontariuszka Stowarzyszenia
Opieki nad Zwierzêtami Lubelski
Animals

www.krzesimow.schronisko.com

ZWIERZÊTA
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�...osobowe koszty pracy w policji s¹ staty-
stycznie mniejsze ni¿ w stra¿y miejskiej .�

WYWIAD

F  unkcjonowanie policji w
 mie�cie i w powiecie,
  wspó³praca ze stra¿¹ mie
  jsk¹, model bezbieczeñ-

stwa - na te i inne pytania odpowia-
da podinsp. Grzegorz Ho³ub - z-ca
komendanta powiatowego policji.

Jak wygl¹da wspó³praca policji
i stra¿y miejskiej w �widniku?

Jak sobie przejrz¹ panowie ustawê
o stra¿ach gminnych oraz odpowiednie
rozporz¹dzenia ministra spraw wew-
nêtrznych, to mo¿na tam przeczytaæ, jak
powinna taka modelowa wspó³praca
wygl¹daæ. Na mocy tej ustawy policja
sprawuje nadzór fachowy nad stra¿ami
gminnymi. Stra¿ powinna te¿ �ci�le
wspó³pracowaæ z policj¹. W tym celu
burmistrz mo¿e zawieraæ z odpowiedn-
im komendantem terytorialnym policji
porozumienie o wspó³pracy. Szczegó³y
zakresu i sposobu wspó³pracy okre�la
tak¿e odpowiednie rozporz¹dzenie mini-
stra. To miêdzy innymi: wymiana infor-
macji, zorganizowanie wspólnego sys-
temu sta³ej ³¹czno�ci miêdzy jednostka-
mi stra¿y miejskiej i policji, koordynacja
patroli, wspólne prowadzenie dzia³añ
porz¹dkowych, szkoleñ itd.

Obecnie jeszcze daleko nam do
tego modelowego poziomu, niemniej
wiele rzeczy da³oby siê szybko popra-
wiæ. Dla przyk³adu podam: brak sta³ej
linii telefonicznej pomiêdzy naszymi ko-
mendami. Ka¿da ze s³u¿b u¿ywa te¿
innej czêstotliwo�ci w ³¹czno�ci radio-
wej. Dochodzi do absurdów, gdy w pa-
trolu kombinowanym - policjant i stra¿-
nik - ka¿dy mo¿e porozumieæ siê jedynie
ze swoj¹ komend¹, ale patrole policyjne
nie mog¹ szybko uzyskaæ informacji
z sieci monitoringu miejskiego pod³¹-
czonej do komendy Stra¿y Miejskiej.
Musimy wtedy dzwoniæ na ogólno-
dostêpny numer stra¿y. Podobnie jest
w drug¹ stronê. Mo¿liwo�æ pracy na
wzajemnych czêstotliwo�ciach rozwi¹-
za³aby w du¿ej mierze ten problem.
Je¿eli za� mówimy ju¿ o monitoringu, to
jest on niezaprzeczalnie potrzebny, tylko

przyda³oby siê bardziej umiejêtne z niego
korzystanie. Mieli�my ju¿ tak¹ sytuacjê,
¿e zg³osi³ siê do nas pan, który zosta³
napadniêty dzieñ wcze�niej na Placu
Konstytucji. Pojechali�my na oglêdziny
miejsca zdarzenia i okaza³o siê, ¿e jest
to pod samym nosem kamery. Gdy uda-
li�my siê do stra¿y, okaza³o siê, i¿ na-
granie jest tak wyra�ne, ¿e widaæ twa-
rze napastników i bez trudu ich ziden-
tyfikowali�my. Tylko dlaczego nie do-
wiedzieli�my siê o tym wcze�niej od op-
eratora?

Je¿eli za� chodzi o model bezpie-
czeñstwa w mie�cie, ustalanie  celów
i zadañ, czy te¿ ogóln¹ wspó³pracê ró¿-
nego rodzaju s³u¿b, to ustawodawca
nakazuje, aby co najmniej raz w roku
komendanci spotykali siê i omawiali za-
sady wspó³pracy. Ale jak wiadomo, nie
tylko policja i stra¿ miejska dbaj¹ o bez-
pieczeñstwo mieszkañców. ¯ycie czê-
sto nas zaskakuje i trzeba na bie¿¹co
analizowaæ sytuacjê i koordynowaæ
wszelkiego rodzaju dzia³ania. U nas, w
Komendzie Powiatowej Policji, co dwa
tygodnie odbywaj¹ siê spotkania Ze-
spo³u Koordynacji S³u¿b. Aby ca³o�cio-
wo ogarn¹æ problem bezpieczeñstwa
w mie�cie i powiecie spotykamy siê,
analizujemy stan bezpieczeñstwa w te-
renie, planujemy dzia³ania na przysz³o�æ
(takim planowaniem objête s¹ chocia¿by
mecze podwy¿szonego ryzyka, imprezy
masowe, czy te¿ inne, czêsto okresowe
problemy). W tym celu wspó³pracujemy
równie¿ ze Stra¿¹ Po¿arn¹, S³u¿b¹
Ochrony Kolei, a nawet celnikami.
Oczywi�cie Stra¿ Miejska jest równie¿
zapraszana na takie spotkania. Maj¹ one
charakter sztabowy, koordynuj¹cy ca³¹
pracê wszystkich s³u¿b w powiecie.
Chcieliby�my, by z naszego zaprosze-
nia korzystali stra¿nicy miejscy - po
pierwsze: czê�ciej, a po drugie: tacy,
z którymi mo¿na co� na najbli¿sze dwa
tygodnie ustaliæ. Nie mo¿na wiêc na ra-
zie mówiæ o zrealizowanym, wspólnym,
dobrze funkcjonuj¹cym modelu bezpiec-
zeñstwa na terenie miasta. Wspó³praca
istnieje - owszem. Ale ani stra¿ miejska
nie zast¹pi policji, ani my nie jeste�my

w stanie zast¹piæ stra¿y.
Codziennie wysy³amy w teren na

patrole czterdzie�ci osób. To i tak za
ma³o. W tej chwili mamy dziewiêæ wa-
katów w komendzie. Po prostu brak
chêtnych... Dlatego te¿ czêsto zwra-
camy siê do stra¿y o pomoc w organi-
zowaniu wspólnych patroli kombinow-
anych, policjant plus stra¿nik. Niestety
w ci¹gu miesi¹ca zostaje oddelegow-
anych do nas jedynie 5-6 stra¿ników na
jednorazowe patrole.

W jaki sposób samorz¹d mo¿e
wspó³pracowaæ z policj¹? Czy istnie-
j¹ mo¿liwo�ci ró¿nego rodzaju po-
mocy, wspó³finansowania?

Na chwilê obecn¹ jest to ju¿ mo¿li-
we na wielu szczeblach. W ci¹gu osta-
tnich dwu lat samorz¹dy wspomog³y nas
dofinansowuj¹c zakup nowych samo-
chodów, dziêki czemu na 26 pojazdów
mamy a¿ 11 nowych. Niektóre gminy
równie¿ czê�ciowo finansuj¹ nam ben-

zynê. Do �widnika zwrócili�my siê o po-
moc finansow¹ w zakupie 'narkotestów'
- prawdopodobnie j¹ otrzymamy.
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�...policjant jest przyjacielem...�

W �widniku jest obecnie o�miu
dzielnicowych. Przy ul. Niepodleg³o�ci
18 mamy lokal, który s³u¿y nam za punkt
konsultacyjno-informacyjny. Niestety,
z braku �rodków ka¿dy z dzielnicowych
spêdza tam najwy¿ej godzinê, dwie
dziennie. Zreszt¹ nie chcieliby�my za-
ganiaæ ludzi za biurka. Wrêcz przeci-
wnie. Naszym celem jest, aby by³o jak
najwiêcej patroli. Je¿eli mieliby�my je-
szcze ok. trzydziestu ludzi do dyspozy-
cji (a obecnie w ca³ej komendzie powia-
towej jest 141 etatów), to gwarantujê
panom, ¿e �widnik sta³by siê najbez-
pieczniejszym powiatem w kraju.
Istnieje mo¿liwo�æ sfinansowania etatu
policjanta przez samorz¹d. Podpisuje siê
wtedy umowê na co najmniej piêæ lat z
w³a�ciwym komendantem policji.
A przypomnê tylko, ¿e z ró¿nych wzglê-
dów (np. ni¿sza sk³adka na ZUS) oso-
bowe koszty pracy w policji s¹ staty-
stycznie mniejsze ni¿ w stra¿y miej-
skiej.

Jak ocenia pan postawê miesz-
kañców �widnika? Jest w nas co� z
obywatelsko�ci, poczucia wspólno-
ty i wspó³odpowiedzialno�ci?

Spo³eczeñstwo naszego miasta bardzo
zmieni³o siê ostatnimi laty, mo¿na pow-
iedzieæ, ¿e dojrza³o. Kiedy� wiêkszo�æ
zg³oszeñ by³a bardzo chaotyczna.

�- Pij¹ na chodniku i przewracaj¹
�mietniki. - Gdzie? - U mnie pod blo-
kiem, ale czy teraz,  to nie wiem, nie
sprawdza³em.� Dzi� s¹ ju¿ to zg³oszenia
bardzo dok³adne. Dodatkowo ludzie
zaczynaj¹ dbaæ nie tylko o swoje mienie
i dobra, ale zwracaj¹ te¿ nierzadko
uwagê na to, co dzieje siê wokó³ nich.
Czêsto równie¿ pomagaj¹ ró¿nego ro-
dzaju stowarzyszenia i samorz¹dy,
anga¿uj¹c siê w sprawy zwi¹zane na
przyk³ad z alkoholizmem. Ostatniej zimy
bardzo pomog³a nam noclegownia, która
przyjmowa³a równie¿ osoby pod wp³y-
wem alkoholu. Je¿eli to my by�my mu-
sieli 'zadbaæ o delikwenta', to przepro-
wadzaj¹c procedurê zgodnie z przepisa-
mi najpierw trzeba go odkuæ od lodu
albo wyci¹gn¹æ z zaspy, potem lekarz,
identyfikacja, czêsto w ogóle niemo¿liwa
i podró¿ radiowozem do aresztu w Lu-
blinie (Izb Wytrze�wieñ nie ma ani w
�widniku ani w Lublinie). Zajmuje to
dwuosobowemu patrolowi oko³o 2-3
godzin. Nie mówi¹c ju¿ o kosztach ta-
kiej 'taksówki'. Naprawdê tutaj chcia³-
bym pochwaliæ organizatorów no-
clegowni za pomys³ i wspó³pracê.

Jakie zatem mia³by pan wnioski
dla w³adz samorz¹dowych i samych
mie-szkañców �widnika i ca³ego
powiatu?

Je¿eli chodzi o w³adze, to apelowa³bym
o zwiêkszenie nacisku na wspó³pracê
policji i stra¿y miejskiej. Jako policja
czêsto uczestniczymy w ró¿nego ro-
dzaju spotkania i prelekcje np. w szko-
³ach. Pozwalaj¹ one nam zbli¿yæ siê do
naszych mieszkañców w mniej s³u¿-
bowy sposób. Samym mieszkañcom
chcia³bym za� przypomnieæ, ¿e policjant
jest przyjacielem i nie ma powodu siê

nas baæ - oczywi�cie je�li nic siê wcze-
�niej 'nie przeskroba³o'. Nie bójmy siê
zadzwoniæ i zg³osiæ problem. Wspólnie
zadbajmy o nasze bezpieczeñstwo.

Dziêkujemy za rozmowê.

Pawe³ Falicki i £ukasz £epecki

Ostatnio otwarto w �widniku
ciekaw¹ wystawê nt. lotniczych trady-
cji miasta. Wszystko by³oby fajnie, gdy-
by nie fakt, ¿e ca³e wydarzenie odby³o
siê w i�cie konspiracyjnym wydaniu. Jak
widaæ okre�lone krêgi têskni¹ za PRL-
em, gdzie na porz¹dku dziennym by³y
tajne zebrania, na których ukulturalnia³o
siê sztukê drugiego obiegu. To dawa³o
poczucie jakiego� celu...

Nasi drogowcy odkryli nowy i re-
welacyjny sposób na remont dróg. Po
co ³ataæ dziury - mo¿na je przecie¿ pasa-
mi zamalowaæ - a nu¿ nikt nie zauwa¿y
ró¿nicy?

Radnych nurtuje brak o�wietlenia
na cmentarzu. Latarnie 3xtak, tylko nie
na cmentarzu, ale na drodze do niego.
W oczekiwaniu na dokoñczenie drogi
przyda³oby siê widzieæ dziury do omi-
niêcia.

Ogl¹daj¹c debatê o lotnisku w �wi-
dniku w TV regionalnej mia³em nieod-
parte wra¿enie, ¿e wypowied� wiêkszo-
�ci uczestników mo¿na zawrzeæ w zda-
niu: �We�my siê i zróbcie�.

�Kod da Vinci� wyja�ni³ feno-
men istnienia kina Lot. Je�li film swój
sukces zawdziêcza akcjom propagu-
j¹cym niepuszczanie go w kinach. Kino
�LOT� swój zawdziêcza chyba temu,
¿e z roku na rok coraz mniej filmów jest
w nim wy�wietlanych... Có¿, dyrektor
od kultury jest, tylko kultury nie ma.

Andrzej Kukawski



nr 4/2006 * czerwiec NOWY �WIDNIK14

Ludzie listy pisz¹...

I stnieje potrzeba powa¿nej dy-
 skusji o przysz³o�ci �widnika,
 o jego strategii rozwoju, o jego
 misji i wizji, o wieloletnich pla-

nach operacyjnych i corocznych
bud¿etach. I dowodem na t¹ potrze-
bê jest bez w¹tpienia artyku³ Widzieæ
z w³asnego fotela dalej ni¿ jutro
z ostatniego numeru Nowego �wi-
dnika (3, 2006). Sam fakt, ¿e ten arty-
ku³ powsta³ jest niestety jedyn¹ jego
zalet¹. Reszta to do�æ banalna pu-
blicystyka solidnie obci¹¿ona dawk¹
ignorancji i naiwno�ci.
[...]

Dostrzegam warto�æ w postula-
cie przeniesienia punktu ciê¿ko�ci
rozwoju miasta �zza torów�. Tyle tyl-
ko, ¿e takie zjawisko jest po prostu
namacalnym faktem, nawet nie  stra-
tegicznym kierunkiem w przysz³o�ci
- miasto rozwija siê w kierunku po³u-
dniowym, tam te¿ powstaje najwiêcej
inwestycji. Zapis naszej strategii
wprost odnosi siê te¿ do pok³adanych
nadziei w rozwoju ma³ej i �redniej

przedsiêbiorczo�ci �za torami�: �Po-
siadamy przekonanie, ¿e stu lokal-
nym przedsiêbiorcom ³atwiej uda siê
stworzyæ po jednym nowym miejscu
pracy, ni¿ nowemu inwestorowi
za³o¿yæ przedsiêbiorstwo zatrudnia-
j¹ce stu pracowników.� Traktujemy
lokaln¹ gospodarkê jako system na-
czyñ po³¹czonych, nie przeciwsta-
wiamy ma³ych firm kontra PZL �wid-
nik plus spó³ki córki, bo m.in. kondy-
cja zak³adów lotniczych daje impuls
do powstawania galerii Wenus i in-
nych tego typu obiektów �za torami�.
[...]

Swój zbiór  przemy�leñ autor
zatytu³owa³ �Widzieæ z w³asnego fo-
tela dalej ni¿ jutro� i opatrzy³ zdjê-
ciem fotela burmistrza �widnika.
Mam prawdziw¹ przyjemno�æ wspó³-
pracowaæ ju¿ od wielu lat z obecnym
burmistrzem, Waldemarem Jaksonem.
Jego najwiêksz¹ zalet¹ jest w³a�nie
to, ¿e widzi rzeczywisto�æ miasta nie
tylko ze swojego fotela, ale z dzie-
si¹tek ró¿nych foteli i fotelików.

Potrafi tak u³o¿yæ zakres zadañ
i wydatków miejskich, aby obj¹æ nim
wszystkie sfery ¿ycia. Bo ³atwo mi so-
bie wyobraziæ, jak burmistrzem zosta-
je sportowiec i z �w³asnego fotela�
inwestuje szczególnie w sport, mu-
zyk w kulturê, nauczyciel w o�wiatê,
policjant w bezpieczeñstwo, spo³e-
cznik w opiekê socjaln¹, itd. Ba ma
�prawdziw¹ misjê�. Nam uda³o siê
tego unikn¹æ. Oddajemy co roku
zrównowa¿ony, zbilansowany bud¿et,
bez niepotrzebnego zad³u¿enia.
[...]

Z powa¿aniem

Artur Soboñ
Rzecznik prasowy Urzêdu Mia-

sta �widnika

REDAKCJA: Ca³o�æ listu zamie-
szczamy w internecie na www.no-
wyswidnik.pl. Jednocze�nie przy-
pominamy, ¿e burmistrz jest w od-
czuciu spo³ecznym odpowiedzialny
za wszystko, co dzieje siê w gra-
nicach miasta�.

LISTY

W  20 numerze G³osu
 �widnika zosta³em
 (kolejny raz) brutal-
 n ie  zaatakowany

przez Artura Sobonia. Mnie odmó-
wiono opublikowania odpowiedzi.
Proszê zatem o umieszczenie mojego
tekstu w waszym pi�mie. Z du¿ym
powa¿aniem - Jan Kondrak

REDAKCJA: Co niniejszym z ma-
³ymi skrótami (ca³o�æ w internecie)
czynimy:

Soboñ Lotem Kosz¹cym

[...]
          Jego Perfidia - Artur S. mija
siê z prawd¹, gdy mówi, i¿ sugerowa-
³em by subsydia dla WSK wp³acaæ do

banku i zatrudnionym wyp³acaæ
�uzbierane procenty�. [...] Dzia³o siê
to podczas sesji specjalnej, tzw. abso-
lutoryjnej. [...]. Otó¿ w dokumencie,
który nam przedstawiono widnieje
lista d³u¿ników. Otwiera j¹ WSK na
sumê ponad 8 mln z³otych. Wymie-
nieni s¹ te¿ inni d³u¿nicy. O ile w sto-
sunku do innych d³u¿ników doku-
ment wykazuje kroki windykacyjne,
o tyle zaleg³o�ci WSK zbywa mil-
czeniem. Tak, jakby który� z urzê-
dników �wyci¹³� ca³y akapit
dotycz¹cy zagadnienia. To musia³o
wzbudziæ moje w¹tpliwo�ci. [...] Oby-
watele musz¹ wiedzieæ mo¿liwie wszy-
stko o perspektywach miasta, z któ-
rym s¹ zwi¹zani, by optymalnie pla-
nowaæ ¿ycie swoje, w³asnych dzieci
i wnuków. Radni s¹ od tego by im
w tym planowaniu pomóc i tak rozu-
mia³em swoj¹ rolê w tym przypadku.

Jego Enuncjacja - Artur S. wy-
krzywia rzeczywisto�æ sugeruj¹c, ¿e
to ja zgromadzi³em dane o wielko�ci
dotacji dla WSK. Prawda jest taka,
¿e te dane poda³a Najwy¿sza Izba
Kontroli.

Jego Zamordyzm - Artur S. k³a-
mie, gdy mówi, ¿e sam zadba³em,  aby
moje s³owa znalaz³y siê na ³amach
Kuriera Lubelskiego. To Kurier mnie
poprosi³ o wywiad. Najwyra�niej mój
prze�ladowca �le znosi �wiadomo�æ,
¿e istniej¹ na �wiecie media odeñ
niezale¿ne. By³by to jego wewnêtrzny
problem, gdyby nie fakt, ¿e od tego
cz³owieka wiele w mie�cie zale¿y.

K³aniaj¹c siê uprzejmie za³odze
WSK i spo³eczno�ci �widnika, ¿yczê
wszystkim nam wysokich lotów.

Jan Kondrak
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Kolejny rz¹d nie ma oferty dla
20 i 30-latków. Pewnie boi
siê przegraæ z problemami.
W zwi¹zku z tym ma³o kto

chce walczyæ z koszmarn¹ reform¹
edukacyjn¹ na wszystkich jej szcze-
blach. Z jej niezrozumia³ymi rozwi¹za-
niami organizacyjnymi i programowy-
mi. Nikt nie chce �rozpirzyæ� chorego
systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i nie

LO¯A
SZYDERCY

�widnicka dziura pokoleniowa
wa¿ne jest, ¿e dzisiejsi czterdziestola-
tkowie mog¹ mieæ przys³owiow¹ figê
z makiem zamiast nale¿nych im �wiad-
czeñ emerytalnych.

Nie ma odwa¿nych aby powie-
dzieæ, ¿e powiaty to �zagrywa pod pu-
blikê� i najczê�ciej miejsce chaoty-
cznych dzia³añ lokalnych kacyków par-
tyjnych nie maj¹cych nic wspólnego
z samorz¹dem i zasadami gospodarki.
Problemy s³u¿by zdrowia niczym samo-
tny bia³y ¿agiel podziwiane s¹ z daleka,
bo bezpieczniej je tylko g³o�no wy-
liczaæ w mediach ni¿ próbowaæ roz-
wi¹zywaæ. Nawet pani Zyta spo-
kornia³a przy koszmarnym fisklalizmie
ministerialnych urzêdasów i jej reformy
mo¿na nazwaæ bardzo dosadnie...

W tych wszystkich dzia³aniach nie
widaæ ¿adnej troski o m³ode pokolenie.
Najdalszy horyzont we wszystkich tych
dzia³aniach to jedynie najbli¿sze wybo-
ry, jakie by one nie by³y. W³adza siê oko-
puje  i czasami zza biurka rzuci jak¹�
obietnicê bez pokrycia dla poprawienia
swoich wyników w sonda¿ach.

M³odzi ludzie, przed 30-stk¹, nie s¹
ani �komuchami� ani �solidaruchami�.
Na d�wiêk s³owa partia maj¹ najczê-
�ciej odruch wymiotny. U nich linia po-
dzia³u przebiega inaczej. Chce mi siê lub
nie? Op³aci mi siê - czy nie?

A czy w �widniku m³odym siê chce
- czy nie? Patrz¹c na strukturê wiekow¹
radnych widaæ, ¿e m³odym siê nie chce.
�rednia wieku �widnickich rajców wy-
nosi 53 lata. Przy ca³ym szacunku do
szefa Komisji Strategii i Rozwoju i jego

63 lat, nie widaæ, aby ta komisja od-
cisnê³a swoje piêtno w czasie tej ka-
dencji. Zero pomys³ów na to, co powin-
no byæ tu za 20 lat.  Komisja jest bo
jest. Najwiêksze zainteresowanie ra-
dnych wzbudza sprawa  zainstalowania
latarñ na cmentarzu...

Czy¿by lokalnej w³adzy, tak jak
niektórym zawodom, grozi³a dziura po-
koleniowa? Przecie¿ ci, co j¹ teraz spra-

wuj¹, nawet nie próbuj¹ zmieniæ mecha-
nizmów w³adzy, na które tak narzekali
maj¹c 20 czy 30 lat.  Przejêli je i udosko-
nalaj¹. Wystarczy porównaæ jaki� nu-
mer �G�� sprzed 30 lat do dzisiejszego
wydania. Zmieni³y siê tylko dekoracje,
a gloryfikacja w³adzy pozosta³a. To za-
s³uga wiatrów historii i ��widnickiego
kotleta� jak mawiaj¹ niektórzy depre-
cjonuj¹c tamte obywatelskie dzia³ania.

Ostatnio by³em w bibliotece na

na Kasperków, zwarty oddzia³ studen-
tek trzeciego wieku, kilku modelarzy
i prelegentów) nikt tam nie przyszed³.
Kustosz wystawy narzeka³ za� na dziu-
rê pokolniow¹, jaka nasta³a w �wid-
nickim lotnictwie. Ubolewa³, ¿e m³odzie¿
nie garnie siê do tego sportu - ba nie
jest nawet w ¿aden sposób tym zain-
teresowana. Ja bym za� postawi³ inne
pytanie. Dlaczego otwarcie tak wa¿nej

dla miasta wystawy zaplanowano w pi¹-
tkowe popo³udnie? Dlaczego prakty-
cznie nigdzie nie by³o one rozrekla-
mowane? Dlaczego równie¿ nie zwró-
cono siê do �widnickich szkó³? Kto wie,
mo¿e m³odzie¿ chêtnie by siê na co� ta-
kiego wybra³a? Tylko, czy kto� siê j¹ o
to zapyta³?

M³odzi ludzie byli w �wiecie. Wie-
dz¹, co im sprawia frajdê. Staraj¹ siê
robiæ to, co lubi¹. Chyba ta samodziel-

otwarciu wystawy ��widnik - miasto
pod skrzyd³ami�. Moim zdaniem by³a to
wielka organizacyjna klapa. Jak sobie
policzy³em, to tak naprawdê (poza oso-
bami, które przysz³y tam z racji
mniejszego lub wiêkszego obowi¹zku -
m. in. panie z biblioteki, G�, TK�, rodzi-

no�æ i niezale¿no�æ jest najwiêkszym
zagro¿eniem dla w³adzy. I pewnie dlate-
go nie jest promowana i popierana przez
ni¹. Niezale¿ny, m³ody i niepokorny jest
przecie¿ najwiêkszym zagro¿eniem dla
ka¿dego uk³adu.

£ukasz £epecki

/rys. Ewa Kiniorska/
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